Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA
Nr: 6-2014
Datum: 2014-10-14
Plats: Tieto, Stockholm

Närvarande:
1. Peter Bengtsson, Tieto
2. Henrik Möller, InExchange
3. Olle Stenelöv, Palette
4. Christer Rygaard, ReadSoft
5. Johan Söderberg, RedSoft
6. Lars-Göran Nilsson, Scancloud
7. Gunilla Gezelius, Bankgirot
8. Stefan Winbo, Strålfors
9. Cajsa Ahlinder, Visma
10. Anna Amgren, NEA
1. Principer för Operatörssamverkan:
Syftet med arbetsgruppen är att inom ramen för NEA skapa en oberoende och neutral
plattform där Operatörerna kan samverka för att främja ett ökat användande av eAffärer.
Operatörerna sätter agendan och driver frågorna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det måste vara frivilligt att delta.
Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller
produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen
måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt
dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med
juridiskt sakkunnig.
De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara
rekommendationer.
Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

2. Välkomnande
Ordförande Peter Bengtsson hälsar alla välkomna till mötet.
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Agenda för mötet vecka 42:
- Principer för operatörssamverkan
- NEA Index, Hur fungerar det? Rapportering, hur och när bör det ske? (Anna A.)
- Rapportering från arbetet i registergruppen
- Vad vill vi höra från Esa Tihilä?
- Övriga frågor
3. Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från mötet 2014-08-21 godkändes.
4. NEA Index
Anna gick igenom hur NEA Index räknas ut och historiken bakom, se bifogad ppt.
Kommentarer till presentationen: Alla e-meddelanden mäts men e-fakturor och eorder särskils.
Det är svårt att få alla att rapportera i tid och det innebär en relativt stor kostnad för
NEA att få fram NEA Index varje kvartal (ca 15 000 kr/kvartal).
Totalvolymen är missvisande och bör inte visas publikt (ibland räkas en faktura två
gånger osv.). Därför korrigerar NEA till gamla rutinerna och visar inte totalvolym
publikt. Rapporterande operatörer ska dock få information om totalvolymen.
Förslag om förändring:
- Ändra till rapportering en gång per år istället för en gång per kvartal. Beslut tas vid
nästa möte.
2. Rapportering från arbetet i registergruppen
För att komma vidare med registret beslutar vi att en mindre arbetsgrupp arbetar
fram ett förslag på följande punkter i en avtalsmall:
- Vilka ska vara med?
- Vem ska sköta registret?
- Vad ska finnas med i registret (från start och i senare versioner)?
- Hur ska avtalet med olika regler se ut?
Arbetsgruppen bestod av:
Peter Bengtsson, Tieto
Herman Greiff, Basware
Christer Rygaard, ReadSoft
Peter Lynghav, Handelsbanken
Anna Amgren, NEA
Arbetsgruppen har haft två telefonmöten. Det vi märker är att det är svårt att
komma vidare i arbetet och att det krävs relativt stora arbetsinsatser.
Frågan är om vi ska fortsätta att driva arbetet framåt och om vi mäktar med det.
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Kan PEPPOL vara en annan väg att gå? På förslag är att be Anders Kingstedt att
komma till mötet efter den 24/11 och berätta mer om PEPPOL.
Peter Bengtsson går ur arbetsgruppen och istället kommer Olle Stenelöv och
Lars-Göran Nilsson med. Vi bokar upp ett nytt möte innan ordinarie
Operatörssamverkan den 24/11.
3. Vad vill vi höra från Esa Tihilä
- Grundläggande information om EESPA, intro till arbetet.
- Aktuella frågor som drivs nu?
- Kan NEA och EESPA ha något samarbete? Skulle det gynna NEAs medlemmar
om NEA gick med som Associated Member?

4. Övriga frågor
Avtalet som redan finns på NEAs hemsida:
http://www.nea.nu/arbetsgrupper/operatorsamverkan/
Önskan om att avtalet omformas så att sista delen där man fyller i parternas
information är som ett formulär samt att ändringen som Olle S. visade under
mötet förbereds inför nästa möte.
Kvittensmeddelande
Det finns ett som EESPA har tagit fram och ett annat som PEPPOL har tagit fram.
Vi tar fram information om dessa till näst-nästa möte.
Storleksgräns för bilagor
Vi bör ta fram en rekommendation från NEA.
Remiss till nästa gång: NEA rekommenderar 5MB totalt per faktura. Beslut tas vid
nästa möte.
5. Avslutning och nästa möte
Nästa möte den 24/11 hos Basware.
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